
ARBEJ DERN ES BYGGEFOREN I NG

Referat af bestvrelsesmútde den 16. iuni2Ot7. k¡. 17.30.

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt

2. Godkendelse og underskrift af sidste referat.

Referat af bestyrelsesmØde af 15. maj2OLT blev godkendt og underskrevet.

3. Revisionsprotokol.

Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af
protokol 1306.

4. Bestyrelsen.

Meddelelser

Bestyrelsen blev orienteret om udbetaling af udb¡te fra Bolind

Paw orienterede fra netværksmøde i BL regi (almene familie- og boligformer i fremtiden) den
8. juni 2OL7.

Bestyrelsen blev orienteret om påbud om konvertering af 5 stk. realkreditlån med
ydelsesstøtte. Alle lånene er gennem Nykredit og vedrører finansiering af renoveringen i afd
L6. Nykredit gennemfører konverteringerne, såfremt der opnås en reduktion af den årlige
ydelse inkl. bidrag.

Kultur oa orbeidsalæde

Bestyrelsen er orienteret om status i sagen

Nvt fro BL. LBF. Altinaet

Nyt fra BL, LBF og Altinget som er indgået siden sidste møde er forelagt bestyrelsen og har
ikke givet anledning til bemærkninger.
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Arranqementer

Almene Boliedase 2017

77-L8. november 2Ot7 i Aarhus - alle bestyrelsesmedlemmer er tilmeldt

Tina Pedersen (L. suppleant) deltager sammen med resten af bestyrelsen og ledelsen.

lntern studietur for repræsentantskabet til Aarhus den L7. iuni 2OL7

3L ud af 80 repræsentanter er tilmeldt studieturen

5. Forvaltningsrevision.

Der er ikke nye hændelser siden sídste mØde.

6. Personaleorientering.

Ad m i n i strotivt pe rso n a I e

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen

Ei e nd o m sf u n kti o n æ re r.

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen

7. Samarbejdsudvalget.

Bestyrelsen blev orienteret om mØdet i samarbejdsudvalget den 18. maj2OL7.

Sa ma rbejdsudva lgsmø der 2OL7

1. Torsdag den 23. februar 2At7, kl. 9.00 (forudsat at der er pkt. til dagsorden).
2. Torsdag den L8. maj2Ot7, kl. 9.00.
3. Torsdag den L7. august 20L7, kl. 9.00.
4. Torsdag den 9. november 2017, kl. 9.00.
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8. Arbejdsmiljøudvalget.

Bestyrelsen blev orienteret om valget af Brian Nielsen som ny arbejdsmiljørepræsentant efter
Bo Pedersen.

AMO møder 2OL7:

1. Onsdag den 28. februar 2At7, k¡. 13.00.
2. Onsdag den 13. september 20L7, kl. 13.00
3. Onsdag den 29. november 20t7, kl. 13.00.

9. Budget/regnskab.

Budset.

Bestyrelsen fik fremlagt oplæg til budget for boligorganisationen for 2018 som
efterfølgende blev god kendt.

Bestyrelsen blev orienteret om udviklingen i administrationsbidraget 20L6-2018.

Oplæg til budget 2018 for afdelingerne er udsendt til godkendelse ved de respektive
afdeli n gsbestyrelse r.

Organisationsbestyrelsen godkendte oplæg til budget 2018 for de af AB's afdelinger hvori der
ikke er valgt en afdelingsbestyrelse.

Ledelsen fremlagde oplæg til ændring af lejefastsættelse i afd. 15 som efterfølgende blev
godkendt.

Ledelsen orienterede om det værktøj som effektiviseringsenheden under Transport, Bygnings

og Boligministeriet arbejder ud fra i forbindelse med effektiviseringsanalyser.

Reenskab

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

10. Råbalance, boligorganisationen.

Gen nemgang af råba lance for boligorganisationen.
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11. Kapitalforvaltning.

Bestyrelsen fik forelagt oplæg til ændring af kapitalforvaltningsaftaler (ekstern
kapitalforvaltning) samt tilretning af investeringsrammer. Oplægget blev efterfølgende
god kendt af bestyrelsen.

Afkastra pporter forlægges løbende bestyrelsen

12. Dispositionsfonden.

Ansøoninq om tilskud

Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden på kr. 400.000,- til afd. 31 iforbindelse med
udskiftning af vinduer og terrassedøre.

Ansøgningen blev tiltrådt af bestyrelsen.

Likviditetsoversiat

Ajou rfø rt I i kvid itetsoversigt er forelagt bestyrelsen.

13. Egen trækningsret (LBFI.

Ansøanina om tilskud

Der foreligger ingen ansøgninger til behandling.

Likviditetsoversist

Ajou rfø rt I i kvid itetsoversigt er fore I a gt bestyrelsen.

14. Ejendomsskat.

Ajourført statusoversigt over ejendomsskattesager - Rafn & Søn er forelagt bestyrelsen

15. Udlejningssituationen/frafl¡ning.

Aktuel beskrivelse af udlejnings- og frafl¡ningssituationen er forelagt bestyrelsen.

16. Beboerklagenævnet/boligretten.

Aktuel beskrivelse af verserende og afsluttede sager ved beboerklagenævnet er forelagt
bestyrelsen.
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17. Drift.

Udviklinq oa fornvelse of driftsomrãderne

Afdelingsbestyrelser og lejere er orienteret om det nye driftstiltag som træder i kraft med
virkning pr. 1. januar 2018.

18. Renovering/nybyggeri.

Renoverinq:

AÍd.01- Renovering tag og vinduer i 2016 - 7 års mangelgennemgong den 23. juni 2017.

Afd. 5L - Renovering tag og vinduer i 2076 - 7 års mongelgennemgang den 23. juni 2077.

Afd.05 - (Opgangsrenovering mv.) - Færdigmeldt den L6.05.77, mangelgennemgang mongler,

Afd. 24 - (Køkkenrenovering) - Lånetilbud er hjemtaget, huslejeforhøjelse for det enkelte
lejemål er beregnet. Vi ofventer afdelingens stillingtøgen til sogen på det årlige
afdelingsmØde i ougust 2077.

AÍd. 25 - (Renovering kviste, udskiftning togrender) - Alle kviste på gårdsiden er ofsluttet, og
på havesiden er mon igennem co. holvdelen. Forventes afsluttet i uge 27 / 28
Enkelte nye tagrender monteres efter sommerferien.

Afd.44 - (Renovering legepladser / miljøforbedring) - Ekstraordinært ofdelingsmøde den 7. juni
20L7. Forslaget blev vedtoget. Forventes udført i perioden 24.07.77 - 07.09.17.

AÍd. 24, 32, 35, 36 - Affaldsskakte lukkes torsdag den 22. juni 20L7 (påbud fra Arbejdstilsynet).
Beboerne skol i stedet aflevere affaldet i afdelingens respektive offaldsgårde.

Nvbvqaeri:

Gødvad Enge: lndflytning henholdsvis den 1. juli og 15. august 201-7

Bestyrelsen blev orienteret om status i sagen.

19. Fysiske helhedsplaner.

Der er ikke nye hændelser siden sidste mØde
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20. Boligsocial helhedsplan.

Bestyrelsen orienteres løbende iform af nyhedsbreve

21. Formandsmøde.

Der er ikke nye hændelser under punktet.

22. Kursusaktivitet.

Kursuskalender 2077:

FormandsmØde, onsdag den 1. februar 2Ot7, kl. 19.00 (spisning kl. 18.CI0}.

Kursus, nyvalgte formænd, mandag den 18. september 2017, kl. 15.30.

Valgt ind iafdelingsbestyrelsen og hvad så, onsdag den27. september 2OL7, kl. 19.00
(spisning kl. L8.00).
Temakursus, onsdag den 25. oktober 2OL7, kl. 19.00.

23. Lokalt samarbejde/styringsdialogmøde/Sil keborg Kommune (SK).

Lokolt samarbeide - boliqorqonisotionerne imellem.

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde

Silke borq Kom m u ne - stvri nosdi o loo m ød e.

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

Silkeborq Kommune - kvotemøde 20L7

Kvoteønsker er fremsendt t¡l SK. ved skrivelse af 4. maj 20L7.

Silkeborg Kommune aflyste kvotemødet den 30. maj2OLT og der er endnu ikke meldt ud med

en ny dato.

24. Ansøgning om tilskud.

Alderslyst Action ansøger om tilskud på kr. 3.000,00 som blev imødekommet af bestyrelsen.
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25. Næstebestyrelsesmøde.

Onsdag den 9. august 20L7, kl. 17.30.

Mødeaktivitet,20LT

Bestyrelsesmøder:

7. Onsdog d. 9. ougust 20L7, kl. 77.30.
8. Onsdog d. 20. september 2077, kl. 77.30.
9, Mandog d.23. oktober 2017, kl. 17.30.
LO. Onsdog d. 75. november 2077, kl. L7.30.
Ll. Lørdag d. 16. december 2077, kl. L7.30.

Repræsentantskabsmøde :

26. Eventuelt.

lngen emner til behandling.
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